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 תפלה בעת רצון
 

ל משה רבנו כמנין "ואתחנן". בודאי התפלות היו בכל זמן שהיה ניתן להתפלל, ובכל זאת תפלות רבות התפל
מדגיש משה רבנו שהתחנן "בעת ההיא". מהו הזמן המיוחד הזה? רש"י מבאר שלאחר שכבש את ארץ סיחון 

ומבאר שאחרי מלחמת סיחון ועוג החל לחלק את הארץ, ולכן  הרמב"ןועוג, חשב כי כבר הותר הנדר. מוסיף 
 חשב שזה הזמן המסוגל לבקש להיכנס לארץ. ועדיין יש להבין מה מיוחד בעתוי הזה?

למדנו מכאן שיש זמן הנקרא "עת רצון", וכדרך האמור בתהלים "ואני תפלתי לך ה' עת רצון". כאשר זוכה יהודי 
ומבקש, הזמן הזה מסוגל לפעול ישועות. וזה הטעם שמבקשים אחר ברכת  לעשות מצוה בשלמותה, והוא מתפלל

המזון כמה וכמה בקשות בלשון "הרחמן", כי אחר שמקיימים מצות ברכת המזון בשלמות, השערים נפתחים 
והזמן מסוגל לבקש בקשות. ולכן אחרי שמשה רבנו פעל בכיבוש וחלוקת ארץ ישראל, הבין שזהו זמן המסוגל 

ת בענין ארץ ישראל שזו המצוה בה עסק. ואמנם הקב"ה קיבל תפלותיו, אך ביקש ממנו "אל תוסף לבקש בקשו
 דבר אלי עוד בדבר הזה" מסיבות אחרות.

* 
אבי אמו של הגאון רבי יחיאל מיכל הלר זצ"ל )בעל "עמודי אור"(, היה עשיר, ופעם אחת, כשנסע לעסקיו מחוץ 

לא רצו להשתדך עמה   -ואז יצא עליה רינון, וכאשר נתבגרה  לעיר, השאיר אותה לבדה לנהל את החנות,
מחמת זה, וכבר היתה מאוד מבוגרת וטרם נמצא לה זיווג. אביה התייסר מאוד ודאג לעתיד בתו, ואז הגיע 
למסקנא, שאין לו ברירה אלא להסכים לשידוך פשוט, כדי שלא תשב עד שילבינו שערותיה. בעיר מגוריו היה 

העגלות, וכמובן שהיה בחור פשוט עד מאד. -"אהרן שמייסער", מפני שעבד כעוזר לאחד מבעליבחור שקראו לו 
בשברון לב קרא האב לבתו ואמר לה: הרי רואה את מה המצב, לא נותרה ברירה אלא שתינשאי לאותו אהרן, 

השידוך, אם רק יסכים להשתדך אתך. בלית ברירה נתנה את הסכמתה, ואז הלך אביה לעגלון והציע לו את 
אבל המצב היה, שאפילו הוא אמר שעליו לחשוב על כך, אבל בסופו של דבר הסכים וקבעו זמן לחתונה. בעמדה 
מתחת לחופה אמרה הכלה: רבש"ע! אתה הלא יודע את האמת, שכל הרינון שיצא עלי אינו אלא מעשה רשעות 

כות שהתפשרתי והסכמתי לשידוך של אנשים שהתקנאו בעושרו של אבי, ולכן מבקשת אני ממך, רבש"ע, שבז
 כזה, תתן לי בנים ת"ח. ואכן, זכתה לארבעה בנים ת"ח שאחד מהם הוא בעל "עמודי אור".

 
 

 דרכי הפרד"ס  עצה טובה
 אופנים בפירוש התורה

להציב סימני תמיד בפניה לבן הזוג, כדאי 
 ,שאלה במקום סימני קריאה. למשל

ם חת צהרילילדים ארו ניתכי"במקום: 
, עדיף לשאול: "!לקניות יואחר כך תצא

 צהרים לפני שאת להכין ארוחת יתוכל"
  הי"ו( משה שרון)ר' . "לקניות? תיוצא

 סירוס המלים

קריאת המלים בפסוק לא לפי הסדר או מהסוף להתחלה, 
משמעות חדשה. בבחינת "סרס המקרא  תקבלתמבאופן ש

א(: "עת לעשות ע". ראה לדוגמא ברכות )נ"ד ודרשהו"
"רבי נתן אומר הפרו תורתך משום  -לה' הפרו תורתך" 

 עת לעשות לה'".
 מגיד דבריו / פנינה מתורתו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל

 

כי אם מתעסק בו בענייני שמים בלימוד  ,ובת טוב ורעמתחלק לשני חלקים ובו תער ,ענין הדיבור שאדם זכה בו"
ונתתי לך 'כמ"ש הכתוב  ,הוא זוכה ומתעלה בו עד למעלה ממלאכי מרום ,תורה והמצוה תוכחת מוסר וכיוצא

ואם אדם  .שהמלאכים נקראים עומדים והצדיק נקרא הולך ומתעלה מיום ליום ',מהלכים בין העומדים האלה
יורד בו  ,איסור כגון לשון הרע ורכילות שבועות נבלות הפה וליצנות ואפילו שיחה בטלהמתעסק בענייני הדבור של 

מות 'וע"ז כתיב  .שמעמיקים לו עוד גיהנם ביותר ,עונשו יותר ,והמדבר נבלות הפה .למדרגה שפלה ונענש בגיהנם
 ".עצמו מיתת עולם לעוה"בואם ירצה ימית  ,שאם ירצה ברצונו יזכה בו לחיים הנצחיים לעוה"ב ',וחיים ביד לשון

 (ס"אר)"מגיד חדשות" ח"ט עמ' 
 

  
 

   

 ואתחנן
 

 עלון מס'
1096 

 

 052-7654216יו"ל ע"י הקרן לזיכוי הרבים. נייד: 
 gmail.com7654216@אשדוד. דוא"ל:  14/13כתובת: רח' הרב רוזובסקי 

 א"פהתש ב"כשנה 



 
 

 

 פנינים ופרפראות
 

 

 ונושנתם בארץ 
להם שיגלו ממנה לסוף שמונה מאות וחמשים  זשרמ (פירש רש"י ז"ל על פי דברי הגמ' )גיטין דף פ"ח סע"א

נה כדי שלא יתקיים בהם כי ש, והוא הקדים והגלם לסוף שמונה מאות וחמשים םונושנתושתים שנה כמנין 
שהפסוק הבא גם הוא רומז לזה "העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ  דון. ע"כ. ונראה לי בס"דאבוד תאב

 תיבותהשאמהר להגלותכם מהארץ כדי שלא תאבדו ח"ו. וכן תמצא סופי  , רצונו לומר"מהרכי אבוד תאבדון 
 , לרמוז שאחר מנין שנים אלו יגלו מהארץ.850 עולים בגימטריא "ןהירד תא םעוברי םאת ראש ץהאר למע"

 .)מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל(
 

 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 הפתרון היחיד

 
 
 

 בקידושין גמראבמובא  הפתרון היחיד נגד היצר הרע
 ."תבלין תורה לו בראתי הרע יצר בראתי" :(ב"ע' ל)
 

זצ"ל בספרו "דברים אחדים" )ריש  מרן החיד"א
 שהמציא מומחה לרוקחממשיל זאת  דרוש י"א(

 מעט ממנה שהנוטל. אלא שהזהיר קסמים מרקחת
, ולכן מי שנטל ולמות להסתכן עלול שיעורהמ יותר

 ואז ,מסוימת תרופה טולוי מהריותר מהשיעור י
 יקח פתי מי, ועתה. הראשונה המרקחת ארס יבוטל

 ואה שיודע לומר ויתחכם, בשיעורה וירבה המרקחת
 יתחייב הן, הממית ארסה לבטל אחרת תרופה
 !בנפשו

 
 והוצי ,הרע היצר את יצר שהבורא, כאן הדין הוא

 אבוןיבת השימוש כגון) הנאות באופן בו להשתמש
, הבא העולם בן הוא ואז ,(אבוןילת מצה לאכול כדי

 ויאבד ,הממית מ"הס ברשת ילכד בו המגזים אבל
 את שמבטל ידהיח שהתבלין, לנו וגילה. לרח" לעד

 לבו על יעלהועתה, מי פתי  .התורה דברי הם הארס
 הוא יודע וכי?! בתורה לעסוק בלייצרו מ להינצל

, וטוליב סוד על לעמוד כדי וכוחותיו היצר מהות
 העצה היא בלבד התורה כי העיד בוראובשעה ש

 !כנגדו
 

אם  "והיה :ומצא לכך רמז בפסוק )שמות טו, כה(
שדרשוהו במכילתא  -וקיך" שמוע תשמע לקול ה' אל

במצרים" כל המחלה אשר שמתי " -על למוד התורה 
שים שערי טומאה "לא יששלט בהם יצרם וירדו לחמ

אשים עליך". ואל תתחכם לומר שיש אמצעי אחר 
אני הוא שיצרתי  -ך" כי אני ה' רופא" - טול היצרילב

שאין לו  דאתו, ואני המעיופורקחתי את ראת היצר 
 תרופה אחרת.

 
נפלא  ָרַמזו "חומת אנך" )על משלי כה, כא( בספרו

" אש" נקראת והתורה 300 בגימטריא "יצרש"
אש התורה לומר ש ,אחד יותרמספר  - 301בגימטריא 

 .על היצר תגובר

הטוענים שדי  דחה דבריובספרו "לב דוד" )פרק ז'( 
ולא , להסתפק במוסר ספרי הפילוסופים בלי תורה

חרב ביד  תאלו יועילו לת, כי אדרבא לימודים היא
 הוא יתפלסף כמוהו ויתגבר עליו.גם , שיצרו להרגו

 ָלַדַעתולכן שלמה המלך הדגיש בתחילת ספרו "
לא די במוסר אלא צריך עמו "חכמה"  -" ּומּוָסר ָחְכָמה

" ָבזּו ֱאִויִלים ּומּוָסר ָחְכָמהשזו התורה. וזהו שסיים "
חכמה של וף ילים בזים לצרואותם או -משלי א, ז( )

ומוסר, וסוברים שהמוסר לבדו יועיל. וזה הבל, כי 
 התורה היא היא התבלין ליצר הרע.

* 
הרע יחיד שמועיל נגד היצר ההאמור, שהפתרון  לפי

 במסכת הגמרא דברי יש להבין אתהוא לימוד תורה, 
 ַרִבי ָאַמר ָחָמא ַבר ֵלִוי ַרִבי ָאַמר" )ה' ע"א(: ברכות
ן ִשְמעֹון ר ָאָדם ַיְרִגיז ְלעֹוָלם: ָלִקיש בֶּ ר ַעל טֹוב ֵיצֶּ  ֵיצֶּ

נֱֶּאַמר, ָהַרע ֱחָטאּו ְוַאל ִרְגזּו': שֶּ , מּוָטב - ִנְצחוֹ  ִאם .'תֶּ
נֱֶּאַמר, ַבתֹוָרה ַיֲעסֹוק - ָלאו ְוִאם ם ִאְמרּו': שֶּ . 'ִבְלַבְבכֶּ
, ְשַמע ְקִריַאת ִיְקָרא - ָלאו ְוִאם, מּוָטב - ִנְצחוֹ  ִאם

נֱֶּאַמר ם״ ״ַעל: שֶּ  - ָלאו ְוִאם, מּוָטב - ִנְצחוֹ  ִאם. ִמְשַכְבכֶּ
נֱֶּאַמר, ַהִמיָתה יֹום לוֹ  ִיְזכֹור ָלה ְוֹדמּו': שֶּ   .״'סֶּ

 
ויזדקקו  יעזור לא בתורה עסקיתכן שה איך ולכאורה

היא היא  חרי שה' מעיד שהתורהא, לפתרונות אחרים
 ?המועיל תבליןה
 

שלמה משה מרן הראשון לציון הגאון רבי  מיישב
 היא הפתרון היחיד התורה אמנם שליט"א: עמאר
אותה  ללמוד צריךכדי שהתורה תועיל  אך ,היצר כנגד
התורה מאבדת בלעדי זה  .ובהתבטלות םשמי לשם
ראה כנ ,עזר ולא תורה למד אםולכן סגוליותה. את 
מה הפתרון?  .מתוך קבלת מלכות שמים אינו ודומישל

 ואז ,םשמי מלכות עול שיקבל כדי ,שמע קריאת יקרא
כנראה  ,עזר לא זה גם ואם .לשמה תורה ללמוד יחזור

 .מן השפה ולחוץ בלי כוונהקורא קריאת שמע גם ש
אולי  ",ַהִמיָתה יֹום לוֹ  ִיְזכֹור"הפתרון הוא  כזה במצב

קרא קריאת שמע בהכנעה ואז ילמד ן וירצֵ תיעל ידי כך 
 תורה לשמה ותועיל לו כנגד היצר.

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 מעיל לא מועיל

 

 
 

 כתיבה על הכתיבה

בספר "הכתב והמכתב" על שני חלקיו, נעשה נסיון ראשון מסוגו להעלות על הכתב כללים מסודרים בסגנון 

בספר, ובו  יםרקלחלק מן הפשנוסף  ,הנספח "להבין משל ומליצה" ,קובע ברכה לעצמו והבעת הכתיבה התורנית.

. לדוגמא: המחפש שבח לכתוב לדיין, ימצא , מסודרים לפי נושאיםמליצות וביטויים הקשורים לאותו פרקקובצו 

תחת הכותרת "דיינות" שבחים לדיינים, כמו "מר דיינא דנחית לעומקא דדינא", או אדם המחפש ברכה לאדם 

 המושכת ומעניינת זורמת עניינית בצורה כתוב הספר תחת הכותרת "אריכות ימים". למכבירמצא ברכות מבוגר, י

 .ספר לכתוב איך ללמד המבקש לספר כראוי - המעיין לב את

 מקרא, חידושי ותשובות, חידושי כולל הדרכה בכל סוגי הכתיבה: מאמרים, שאלות ,שיצא זה עתההחדש  החלק

, כללי ְרָאָיה, וקושיא ותירוץושירים, כתיבת הערה,  מודעות, סיפורים, ביוגרפיות, מכתביםהלכה,  ס, פסקי"ש

 ספרים. טיפים והדרכה בהוצאת ספר לאור וההדרת ת,"ור פיסוק

ים כיצד עורכליצור 'מתח' בכתיבת שו"ת, איך מוצאים כותרת מוצלחת, כיצד תוכלו למצוא בו טיפים ועצות: 

איך , אלו סיפורים אין להביא בביוגרפיה, איך הופכים סיפור פשוט לדרמטיהקדמות,  חידוש הבנוי על פי שתי

, מה ההבדל בין מקף לקו מפריד, כיצד מסמנים מירכאות בתוך מירכאותדים לזהות אם צריך פסיק או נקודה, לומ

מה צריך לבדוק , כיצד עורכים מפתחות קלות לחיפוש, איך בוחרים שם מוצלח לספר, מתי יש לכתוב דוקא בר"ת

, איך מגיעים לאפס טעויות איזה פתרון יש למחבר שמתקשה לעמוד בהוצאות הדפוס, כשעוברים על העימוד

 בהקלדה, ועוד ועוד.

 052-7654216. לבירורים: )הפצה ראשית "אור החיים"( ניתן להשיג בחנויות הספרים

 

 תורה ספר הוחלט להכניסומגובשת  קטנה קהילהב
ערב התרמה  .שבמקום הכנסת בית עבורמהודר 

וירא שמים סופר מומחה נשכר מרשים נערך, ולאחריו 
 למאלכת הקודש. 

 
בציפיה ני הקהילה כל בהחודשים הבאים עברו על 

 התורה ספרשבו יברכו על המוגמר וליום  קצרת רוח
 '!ה להיכלברוב שמחה  יוכנס

 
בהכנסת ספר  לקחת חלקנשות הקהילה חפצו  גם

הועלה רעיון שהתקבל פה אחד: כל התורה, ולפיכך 
אשר תחפוץ ליתן מנדבת לבה ומכשרון ידיה, תרקום 
מעיל מהודר ויפה לספר התורה החדש, וכל המעילים 

לספר התורה לפי תור, אולם היפה ביותר  ישמשו
 .ייבחר ליום הכנסת ספר התורה

 
ניגשו נשות הקהילה אל המשימה במרץ רב, בחרו 

ל ע יום ולילרכנו וחוטים מיוחדים, ו מהודריםבדים 
ת כאשר כל אח ,ובהשקעהבמסירות  המלאכה

 הנפלא המעיל את מתאמצת להוציא מתחת ידיה
 .ביותר..

 
 ראש עם והרב ,התורה ספר הכנסת יום הגיע והנה

 .ביותר היפה המעיל את לבחור נתבקשו הקהל
  מעיל  על  הוחלט  לבסוף  אולם  ,קשה   תההי  הבחירה

 של התרגשותה. תמבוגר שהא ל ידיע שנתפר םמסוי
 והיא ,למאמציה שכר יש הנה, גדולה תההי האשה
 .חגו ביום התורה ספר את לפאר הגדולה בזכות תזכה

 
 בית הכנסת, לעבר התהלוכה יציאת לפני קצר זמן

 בהלבשת נוכחת להיות הרב לבית שההא הוזמנה
 אך .בידיה טוותה שהיא במעיל החדש התורה ספר
 על הולבש המעיל - גדולה אכזבה לה נכונה כאן

 ניסו הגבאים. יאמד קצר שהוא התברר אך ,הספר
 ללא אך שםמוה מפ המעיל את ולמתוח למשוך
האושר  רגע בן ,גדולה תההי שההא מבוכת ...הועיל

 .אכזבהו בושה ותפס ומקומ ואת הגדול נמוג
 

 עמדוכבר  הקהל וראש הרב כאשר האחרון ברגע
 לי יש" :בקול שההא קראה, אחר מעיל לבחור
 הכל ".!שלי במעיל להשתמש בהחלט אפשר !רעיון
  ".?כיצד" :תמהו

 
 את וקצרו סכין קחו" לפי תומה אמרה "מאוד פשוט"

 ..."יתאים דאיו המעיל ואז ,התורה ספר יריעות
 

, לתורה יש כאלה שבמקום להתאים את עצמם
 לפי התורה את ל"רח ולקצץ לשנות מעדיפים

, וחלילה לנו מעשות כן, כי התורה לא יהםדותמ
 בשום זמן חס ושלום.תשתנה 



 
 

 אור המאיר  
 רה"י הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"אשאלות ותשובות שענה לשואליו בקצרה מרן 

 (שעתיד בע"ה לראות אורח"ג )מתוך ספר "מקור נאמן" 
 

 

 מה סדר הלימוד שממליץ מו"ר ועט"ר לתלמידיו ב"בין הזמנים"? שאלה:
אינני יודע דרגתך בלימוד ובעיון וכו', ולכן לא אוכל לענות. העיקר לשמור על הזמן, מלבד שעות  תשובה:

המנוחה והנופש )במקומות כשרים כמובן( וללמוד בחשק ובהתמדה. לראות ספר "זכרון הדסה" להגרב"צ 
 אול ז"ל מה שכתב בזה, ודפח"ח.אבא ש

 
 ישיבות או מנחה קטנה עם בעלי בתים? בנילהתפלל מנחה גדולה עם  ףעדי האם ,בימי בין הזמנים שאלה:

 ,בין מנחה לערבית ברי תורהואם מוכנים לשמוע ד כדעת הרמב"ם ומרן. מנחה קטנהתפלל יש לה תשובה:
 הקב"ה אוהב תפלת "עמך" הפשוטים ויראי שמים. ת זוכה ומזכה את הרבים.אנמצ

 
כאשר  .ש לי הרבה חברים מכל מיני ישיבות והם מגלחים את זקנם ואני לא מגלחבמקום בו אני גר י שאלה:

לי  מייעץמה כבוד הרב  לועגים לי על כך. הםלפעמים  ,אני מגיע לבית בבין הזמנים או בשבתות חופשה
 לעשות?
אמרו חז"ל בפרק ששי דאבות, שהתורה  .תרגיש עצמך גבוה ונעלה מהם ואל תתבטל אליהם תשובה:

מותר לסדר  ומכל מקום ."ויגבה לבו בדרכי ה'" תו ומרוממתו על כל המעשים", וכתוב בדה"ב )י"ז ו'("מגדל
, וכמ"ש הגרי"ח בשו"ת סוד ישרים ח"ד )ונשמטה תשובה זו בדפוסים אחרונים(. וכן ראינו לגדולי את הזקן

 עולם.
 

רמב"ם, ומצא אותו מה המקור לסיפור על הרמב"ם ששלחו חכמי צרפת את ר' מאיר לבדוק את השאלה: 
אוכל כמין אצבעות אדם, ואח"כ אמר לעבדו שיהרוג את הבהמה ויגיש להם לאכול, והתפלא מאוד, עד 

 שהרמב"ם גילה את אזנו שהאצבעות זה ירק מסוים והבהמה היא "בן פקועה" שאינה צריכה שחיטה וכו'?
שנה אחרי  30רי הרמב"ם )הסיפור הזה בדוי מלבם של חכמי אשכנזים בעקבות המלחמה על ספתשובה: 

 פטירתו!( ולא היו דברים מעולם.
 

 מה טעם מצות שילוח הקן, שלכאורה נראית כאכזריות ח"ו? שאלה:
כוונת התורה להפך, שאם באת ליקח הבנים, אל תנצל את רחמי האם על בניה )שהרי היתה יכולה תשובה: 

י שבא לחוטפם( ותקח גם אותה. כ"כ הרמב"ם במורה נבוכים לפרוח, ולא נשארה שם רק כדי להצילם ממ
)ח"ג פמ"ח(. וגם רמז זה בחיבורו )הלכות שחיטה פי"ג ה"ז(. וכן דעת כמה פוסקים )הובאו בשו"ת יביע אומר 
חלק עשירי חיו"ד סי' ל"ב( שאם אינו רוצה ליקח האפרוחים ישאיר את כולם על מקומם בשלום. וגם לדעת 

שלח וליקח, כנראה שיש לזה טעם מיוחד על פי הקבלה. כיעו"ש. וע"ע להראב"ע בספר האומרים שמצוה ל
יסוד מורא )שער ט' פיסקא ב'( בשם רס"ג ששכר אריכות ימים על שילוח הקן לפי שלא יכרית הכל, לא 
בעבור לקיחת הבנים שהיא רשות. ע"ש. ואולי מטעם זה לא נהגו לברך על שילוח הקן, שאין היום חפץ 

 לות רק נוטלם ומחזירם, ואין בזה מצוה כל כך.בגוז
 

  ?ש"ח 260 ופעם ,ש"ח 180 פעם ,ש"ח 160פעם  משתנים:של פדיון נפש מדוע הסכומים  שאלה:
כפול  זה כמנין ח"י 180, זה מספר המטבעות כמנין השמות אהו"ה אהי"ה הוי"ה אדנ"י א"ל 160 תשובה:

 .המוסיף מוסיפין לו וכל. עשר כפולזה כמנין שם הוי"ה  260, עשר
___________________________________________________________________________________ 
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